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ваних результатів навчання освітньої програми; 

– базові дисципліни; 
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– рекомендовані джерела інформації. 

 
Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час пла-
нування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до конт-
рольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та зов-
нішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм 
у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 133 Галузеве машинобуду-
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

здійснено розподіл програмних результатів навчання за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни В.1.1 «Методи моделювання при 

проектуванні машин» віднесено такі результати навчання: 
 

ВР1.1 Визначати раціональні параметри інноваційного устаткування, застосову-

ючи методи аналітичної механіки, динаміки машин, математичного аналі-

зу та комп’ютерного моделювання проєктованих машин й процесів, які 

вони виконують 
ВР1.8 Уміти застосовувати методи комп’ютерного інжинірингу при обиранні та 

розрахунку параметрів інструменту та виконавчого органу створюваної 

машини на підставі даних про її технологічне навантаження 

Мета дисципліни – навчитися розробляти розрахункову комп'ютерну 

модель машини, проводити імітаційні експерименти з дослідження напружено-

деформованого стану моделі машини для практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень дисципліни, при цьому набути навичок у роботі з 

обчислювальною технікою в оволодінні методикою експериментальних 

досліджень в системі автоматизованого проектування в комплексі SolidWorks 

Education Editon. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 
шифр ДРН зміст 

ВР1.1 ВР1.1.В.1.1.1 
Знати основні етапи чисельного дослідження міцності конс-

трукції. Моделі механіки деформованого твердого тіла 

ВР1.1 ВР1.1.В.1.1.2 

Знати основні поняття методу скінченних елементів. Уміти 

аналітично визначати матриці жорсткості систем з найпрос-

тіших скінченних елементів. Практично застосовувати осно-

вні положення методу скінченних елементів 

ВР1.8 ВР1.8.В.1.1.1 

Оволодіння методикою експериментальних досліджень в си-

стемі автоматизованого проектування в комплексі 

SolidWorks Education Editon при досліджені напружено-

деформованого стану моделі машини 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Б1 Вища математика Знання і розуміння засад технологічних, фундаменталь-

них та інженерних наук, що лежать в основі галузевого 

машинобудування відповідної галузі. 

Б6 Теоретична 

механіка 

Знання і розуміння засад технологічних, фундаменталь-

них та інженерних наук, що лежать в основі галузевого 

машинобудування відповідної галузі. 

Знання та розуміння механіки і машинобудування та пе-

рспектив їхнього розвитку. 

Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення скла-

дних задач і практичних проблем у галузевому машино-

будуванні. 

Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи 

Розуміти відповідні методи та мати навички конструю-

вання типових вузлів та механізмів відповідно до поста-

вленого завдання 

Б8 Опір матеріалів Знання і розуміння засад технологічних, фундаменталь-

них та інженерних наук, що лежать в основі галузевого 

машинобудування відповідної галузі. 

Знання та розуміння механіки і машинобудування та пе-

рспектив їхнього розвитку. 

Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення скла-

дних задач і практичних проблем у галузевому машино-

будуванні. 

Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи 

Б10 Взаємозамінність, 

стандартизація та тех-

нічні вимірювання 

Обирати і застосовувати потрібне устаткування, інстру-

менти та методи 

Застосовувати засоби технічного контролю для оціню-

вання параметрів об'єктів і процесів у галузевому маши-

нобудуванні 

Ф1 Тривимірне комп’ю-

терне конструювання 

Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням сис-

тем автоматизованого проєктування. 

Ф2 Основи комп'ютер-

ного інжинірингу 

Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням сис-

тем автоматизованого проєктування. 

Знати основні тенденції та підходи сучасного комп'юте-

рного інжинірингу, методологію його комплексного за-

стосування для підвищення конкурентоспроможності 

машинобудівних підприємств, вміти здійснювати проєк-

тування деталей механічних систем з використанням ін-

струментів комп'ютерного інжинірингу 
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4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Вид навча-

льних занять 
О

б
ся

г
, 

го
д
и

н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
лекційні 47 17 30 - - - - 
практичні -   - - - - 

лабораторні 88 34 54 - - - - 
семінари -   - - - - 

РАЗОМ 135 51 84 - - - - 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Шифри  

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 
складових, 

години 

1 2 3 

ЛЕКЦІЇ 47 

ВР1.1.В.1.1.1 

1. Загальні відомості про математичне, комп'ютерне 
моделювання і обчислювальний експеримент. Ос-
новні етапи чисельного дослідження міцності констру-
кції. Моделі механіки деформованого твердого тіла. 

6 

ВР1.1.В.1.1.2 

2.Основні поняття методу скінченних елементів. 
Типи скінченних елементів. Рекомендації з побудови 
сітки скінченних елементів. Рекомендації із завдання 
граничних умов. Оцінка точності результатів. 

16 

ВР1.8.В.1.1.1 
3. Приклади застосування методу скінченних еле-
ментів в SOLIDWORKS SIMULATION. 

25 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 88 

ВР1.1.В.1.1.1 

ВР1.1.В.1.1.2 

ВР1.8.В.1.1.1 

1. Аналіз комп'ютерної моделі механізму дробарки з 
простим рухом щоки 
1.1. Вивчення конструкції щокові дробарки з простим 
рухом щоки. 1.2. Вибір варіанта індивідуального за-
вдання. 1.3. Визначення геометричних параметрів що-
кові дробарки за даними варіанта індивідуального за-
вдання. 1.4. Визначення за відомими розмірами механі-
зму положення його нерухомих опор і величину ексце-
нтриситету. 1.5. Визначення статичних зусиль, що ви-
никають у вузлах дробарки, та врівноважувального зу-
силля, яке діє на ексцентрик 

10 

ВР1.1.В.1.1.1 

ВР1.1.В.1.1.2 

ВР1.8.В.1.1.1 

2. Проєктування комп'ютерної моделі нерухомої 
щоки дробарки 
2.1. Алгоритм побудови комп'ютерної моделі корпуса 
нерухомої щоки. 2.2. Побудова комп’ютерної моделі 
футерівки. 2.3. Побудова монтажних петель на моделі 
нерухомої щоки. 2.4. Побудова комп'ютерної моделі 
операції складання футеровки з корпусом 

10 
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1 2 3 

ВР1.1.В.1.1.1 

ВР1.1.В.1.1.2 

ВР1.8.В.1.1.1 

3. Проектування комп'ютерної моделі рухомої щоки 

дробарки 

3.1. Алгоритм побудови комп'ютерної моделі корпуса 

рухомої щоки. 3.2. Складання рухомий щоки з футеро-

вкою. 3.3. Проєктування монтажних петель рухомої 

щоки. 3.4. Проектування болтового з'єднання футеров-

ки з корпусом рухомий щоки. 3.5. Виготовлення твер-

дотільної моделі осі. 3.6. Проєктування сухаря. 

3.7. Моделювання у корпусі щоки провушин для тяг 

14 

ВР1.1.В.1.1.1 

ВР1.1.В.1.1.2 

ВР1.8.В.1.1.1 

4. Проєктування комп'ютерної моделі шатуна що-

кової дробарки 

4.1. Розрахунок болтового з'єднання кришки і корпусу 

шатуна. 4.2. Розрахунок параметрів підшипникових вуз-

лів на станині. 4.3. Розрахунок підшипникових вузлів на 

ексцентриковій частині вала. 4.4. Проєктування скінчен-

ноелементної моделі шатуна. 4.5. Проєктування корпуса 

шатуна. 4.6. Проєктування кришки шатуна. 4.7. Проєк-

тування вала шатуна. 4.8. Проєктування монтажних пе-

тель шатуна. 4.9. Проєктування розпірних плит 

16 

ВР1.1.В.1.1.1 

ВР1.1.В.1.1.2 

ВР1.8.В.1.1.1 

5. Проєктування комп'ютерної моделі упорного вузла 

5.1. Проєктування горизонтального клина. 5.2. Проєк-

тування вертикального клина. 5.3. Проєктування зад-

ньої упорної плити. 5.4. Проєктування регулювальної 

тяги. 5.5. Побудова комп’ютерної моделі складальної 

одиниці упорного вузла щокової дробарки 

10 

ВР1.1.В.1.1.1 

ВР1.1.В.1.1.2 

ВР1.8.В.1.1.1 

6. Проєктування комп'ютерної моделі боковин ста-

нини дробарки 

6.1. Побудова комп'ютерної моделі складальної одини-

ці дробарки. 6.2. Проєктування боковин дробарки 

14 

ВР1.1.В.1.1.1 

ВР1.1.В.1.1.2 

ВР1.8.В.1.1.1 

7. Створення технічної документації на змодельова-

ні об'єкти за допомогою програми SOLIDWORKS 

14 

РАЗОМ 135 

6 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Основні завдання для самостійної роботи: 

1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожною темою; 

2) опрацювання пакету презентаційного матеріалу, розміщеного на сайті дис-

танційної освіти; 

3) виконання індивідуальних завдань, використовуючи методичні рекомен-

дації з дисципліни; 

4) написання звітів до виконаних лабораторних робіт; 

5) підготовка до семестрового контролю. 
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7 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікова-

ний під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студе-

нта за дисципліною. 

7.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 

здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 
 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

75…89 добре / Good 

60…74 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав під-

сумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною за-

боргованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

7.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами 

НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робо-

чою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані ви-

ключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у ви-

гляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом кон-

кретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів 

навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою. 

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсум-

кового контролю дисципліни подано нижче. 
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 
 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби діагнос-

тики 
процедури 

засоби діаг-

ностики 
процедури 

лекції 

контрольні за-

вдання за кож-

ною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

комплексна 

контрольна 

робота 

(ККР) 

визначення серед-

ньозваженого ре-

зультату поточних 

контролів; виконан-

ня ККР під час залі-

ку за бажанням сту-

дента 

лаборато-

рні 

контрольні за-

вдання за кож-

ною темою 

виконання завдань 

під час лаборатор-

них занять 

або індивідуа-

льне завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визна-

чення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття 

оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіці-

єнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента 

шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час екза-

мену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові 

дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію за-

вдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою скла-

дових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуван-

ням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного дескриптора 

НРК. 

 
7.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються від-

носно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що опису-

ють дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контро-

лю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 
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де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 

до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій етало-

ну. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експе-

ртно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК  
 

Дескриптори НРК Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономно-

сті та відповідальності 

Показник 

оцінки 

Знання 

 Концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної діяль-

ності, включаючи 

певні знання сучас-

них досягнень; 

 критичне осмис-

лення основних те-

орій, принципів, 

методів і понять у 

навчанні та профе-

сійній діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принци-

пів, методів і понять у навчанні та професійній дія-

льності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й не-

достатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, не-

достатньо обґрунтована та осмислена 

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

розв'язання склад-

них непередбачува-

них задач і проблем 

у спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання, що пе-

редбачає збирання 

та інтерпретацію 

інформації (даних), 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні за-

соби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати ін-

формацію; 

- використовувати інноваційні підходи до 

розв’язання завдання 

95-100 
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Дескриптори НРК Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономно-

сті та відповідальності 

Показник 

оцінки 

вибір методів та ін-

струментальних за-

собів, застосування 

інноваційних під-

ходів 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги 

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 
 донесення до 
фахівців і нефахів-
ців інформації, ідей, 
проблем, рішень та 
власного досвіду в 
галузі професійної 
діяльності;  
 здатність ефек-
тивно формувати 
комунікаційну 
стратегію 

Вільне володіння проблематикою галузі. Зрозумі-

лість відповіді (доповіді). Мова: правильна; чиста; 

ясна; точна; логічна; виразна; лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстою-

ваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати про-

позиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з незнач-
ними хибами. 
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незнач-
ними хибами. 
Доречна комунікаційна стратегія з незначними хи-
бами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 
вимоги) 

85-89 
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Дескриптори НРК Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономно-

сті та відповідальності 

Показник 

оцінки 
Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чо-
тири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі.  
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
п’ять вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. Задові-
льна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 
вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та ко-
мунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалі-
зовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. За-
довільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комуні-
каційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 
10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 управління ком-

плексними діями 

або проектами, від-

повідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах; 

відповідальність за 

професійний розви-

ток  

 окремих осіб 

та/або груп осіб; 

 здатність до по-

дальшого навчання 

з високим рівнем 

автономності 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що перед-

бачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різномані-

тні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відс-

тоювати особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в неперед-

бачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями нор-

мативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених за-

вдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок; 

- використання доказів із самостійною і правиль-

ною аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

95-100 
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Дескриптори НРК Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономно-

сті та відповідальності 

Показник 

оцінки 

4) здатність до подальшого навчання з високим рів-

нем автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями; 

- самостійність оцінних суджень; 

високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту осо-

бистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту осо-

бистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту осо-

бистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності фрагмента-

рний 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовіль-

ний 

<60 

 

8 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Product: SolidWorks EDU Edition NETWORK - 300 users Installation Serial 

Number: 9710009087238505XH6SPG92 

Account Name: National mining university 

9 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1 Концепція підготовки інженерів у віртуальних технологіях SolidWorks: 

навчально-методичний посібник / П.І. Пілов, К.С. Заболотний, В.П. Франчук, О.В. 

Панченко ; М-во освіти і науки, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2009. – 35 с. 

2 Заболотний К.С. Методи моделювання при проєктуванні машин: Приклад 

застосування програмного комплекса SolidWorks Education Edition при виконанні 

проєкта щокової дробарки. Методичні рекомендації до виконання лабораторних 

робіт студентами спеціальності 133 Галузеве машинобудування / К.С. Заболот-

ний, О.В. Панченко ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Електрон. дан. 

– Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 50 с. – 1електрон. диск (СD-ROM). Систем. вимоги: 

ПК від 486 DX 66 МГц RAM 1616Мб; Windows 95,зв. плата. – Загол. з етикетки 
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